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Pozměňovací návrh 1
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 19. února 2009
o vytvoření evropského profesního 
průkazu pro poskytovatele služeb 
(2008/2172(INI)),

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 19. února 2009
o vytvoření evropského profesního 
průkazu pro poskytovatele služeb 
(2008/2172),

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 19. února 2009
o vytvoření evropského profesního 
průkazu pro poskytovatele služeb,

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že optimální 
podmínky uznávání odborných kvalifikací 
jsou základním předpokladem toho, aby 
každá osoba mohla plně využívat výhod 
spojených s možností volného pohybu;

Or. de

Pozměňovací návrh 5
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že mobilita 
odborníků je klíčovým faktorem 
hospodářského rozvoje a dosažení 
udržitelné hospodářské obnovy;

Or. es
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Pozměňovací návrh 6
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že v zájmu 
usnadnění mobility by mělo být možné 
využívat evropského profesního průkazu 
ve většině druhů povolání,

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že zavedení 
evropského profesního průkazu by mělo 
vést ke zjednodušení a urychlení postupů 
spojených s uznáváním odborné 
kvalifikace,

Or. de

Pozměňovací návrh 8
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že na trzích práce 
dochází ke změnám, které vyžadují 
flexibilnější pravidla o uznávání odborných 

B. vzhledem k tomu, že na trzích práce 
dochází ke změnám, které vyžadují 
flexibilnější, transparentnější a jednodušší



PE472.324v02-00 6/77 AM\878211CS.doc

CS

kvalifikací, pravidla o uznávání odborných kvalifikací,

Or. es

Pozměňovací návrh 9
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že jednou
z hlavních příčin problémů s uznáváním 
akademických titulů či odborných 
kvalifikací je nedostatečná důvěra
v kritéria země původu pro získání 
akreditace a akademického titulu, takže je 
nutné bezodkladně zavést opatření pro 
jejich automatické uznávání, která 
povedou k odstranění formálních 
vnitrostátních překážek uznávání
a předsudků,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Emma McClarkin, Andreas Schwab, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že případy týkající 
se odborných kvalifikací, které byly řešeny
v rámci sítě SOLVIT, dosáhly v roce 2010 
počtu 220, přičemž dvě třetiny těchto 
případů pocházely z pouhých čtyř 
členských států,



AM\878211CS.doc 7/77 PE472.324v02-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že volný pohyb osob
v rámci EU a právo na uznání zásluh
a odborných znalostí bude možné uplatnit 
až poté, co budou omezeny nynější 
neviditelné překážky a odstraněny některé 
vnitrostátní předpisy, které v současné 
době nepřiměřeně omezují právo na 
kvalifikovanou práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že od roku 2007 
bylo na základě této směrnice učiněno 
přibližně 100 000 rozhodnutí o uznání 
odborné kvalifikace, která umožnila 
mobilitu 85 000 odborníků1,
__________________
1 Evropská komise, „Hodnocení směrnice
o odborných kvalifikacích“, Brusel, 
5. července 2011

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že ze všech 
regulovaných profesí v EU jsou 
nejmobilnější zdravotničtí pracovníci,
v jejichž případě byla odborná kvalifikace
v letech 2007–2010 uznána přibližně 
57 200 lékařů, zdravotních sester, zubařů, 
lékárníků, porodních asistentek
a veterinárních chirurgů,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Akt o jednotném 
trhu upozornil na skutečnost, že 
modernizace systému uznávání odborných 
kvalifikací je pro posílení hospodářského 
růstu klíčová,

G. vzhledem k tomu, že Akt o jednotném 
trhu upozornil na skutečnost, že 
modernizace systému uznávání odborných 
kvalifikací je pro posílení hospodářského 
růstu a důvěry odborníků i občanů
klíčová,

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Louis Grech



AM\878211CS.doc 9/77 PE472.324v02-00

CS

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že podle zjištění
Evropského střediska pro rozvoj 
odborného vzdělávání (Cedefop) vzroste
v Evropské unii do roku 2020 poptávka po 
vysoce kvalifikovaných pracovnících 
pravděpodobně o více než 16 milionů 
pracovních míst,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Mario Mauro

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že postup uznávání je podle 
všeobecného systému i podle 
automatického systému založeného na 
odborných zkušenostech pro příslušné 
orgány i pro odborníky příliš těžkopádný
a zdlouhavý;

1. zdůrazňuje, že postup uznávání je podle 
všeobecného systému i podle 
automatického systému založeného na 
odborných zkušenostech pro příslušné 
orgány i pro ty, kdo provozují určité 
profese, příliš těžkopádný a zdlouhavý;

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že postup uznávání je podle 
všeobecného systému i podle 
automatického systému založeného na 
odborných zkušenostech pro příslušné 
orgány i pro odborníky příliš těžkopádný
a zdlouhavý;

1. zdůrazňuje, že postup uznávání je podle 
všeobecného systému i podle 
automatického systému založeného na 
odborných zkušenostech pro příslušné 
orgány i pro odborníky příliš těžkopádný
a zdlouhavý; vyjadřuje zároveň politování 
nad tím, že v některých členských státech 
neexistuje ucelený systém uznávání
a certifikace odborných kvalifikací (který 
by měl metodiku, nástroje, certifikační 
orgány atd.), a rovněž i nad tím, že 
některé členské státy nemají systém 
certifikace odborných předpokladů 
získaných na základě neformálního 
vzdělávání;

Or. el

Pozměňovací návrh 18
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby příslušným 
orgánům poskytla konkrétní pokyny či 
metody, a umožnila tak členským státům 
stanovit a začít uplatňovat v souvislosti
s uznáváním odborných zkušeností
a neformálního vzdělání jednotné postupy 
certifikace a uznávání odborných 
kvalifikací; konstatuje, že členské státy, ve 
kterých již nějaký takový systém existuje, 
by tímto způsobem měly být schopny 
omezit jeho byrokratičnost, složitost
a časovou náročnost, a naopak členské 
státy, které žádný takový systém dosud
nemají, by ho měly být schopny 
koncipovat tak, aby od začátku fungoval 
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efektivním způsobem;

Or. el

Pozměňovací návrh 19
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. opakuje, že má-li Evropská unie 
zmenšit rozdíly v provádění a vymáhání 
směrnice 2005/35/ES o uznávání 
odborných kvalifikací ve všech 27 
členských státech EU, musejí mít všechny 
členské státy větší vzájemnou důvěru
v systémy druhých států,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Mario Mauro

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá tedy členské státy, aby využívaly 
moderní komunikační technologie, včetně 
databází a registračních postupů on-line, 
zajistily tak dodržování lhůt stanovených
v obecném systému uznávání a umožnily 
dosáhnout významného zlepšení v oblasti 
přístupu odborníků k informacím
a transparentnosti rozhodovacích postupů;

2. vyzývá tedy členské státy, aby 
přednostně využívaly moderní 
komunikační technologie, včetně databází
a registračních postupů on-line, zajistily 
tak dodržování lhůt stanovených
v obecném systému uznávání a umožnily 
dosáhnout významného zlepšení v oblasti 
přístupu odborníků k informacím
a transparentnosti rozhodovacích postupů;

Or. it
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Pozměňovací návrh 21
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá tedy členské státy, aby využívaly 
moderní komunikační technologie, včetně 
databází a registračních postupů on-line, 
zajistily tak dodržování lhůt stanovených
v obecném systému uznávání a umožnily 
dosáhnout významného zlepšení v oblasti 
přístupu odborníků k informacím
a transparentnosti rozhodovacích postupů;

2. vyzývá tedy členské státy, aby využívaly 
moderní komunikační technologie, včetně 
databází a registračních postupů on-line, 
zajistily tak dodržování lhůt stanovených
v obecném systému uznávání a umožnily 
dosáhnout významného zlepšení v oblasti 
přístupu k informacím a znalosti postupů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. požaduje, aby příslušné orgány měly 
povinnost poskytovat aktuálně platné 
kontaktní informace všem ostatním 
příslušným orgánům v dané odborné 
oblasti,

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vybízí členské státy, příslušné orgány
a Komisi, aby sjednotily jednotlivé zdroje 
informací, jež jsou nyní odborníkům
k dispozici, včetně národních kontaktních 
míst, sítě SOLVIT a profesních organizací,
a to vytvořením portálu dostupného on-
line, na němž by bylo možné nalézt 
důležité a aktuální informace o postupu 
uznávání a rovněž administrativní údaje
o příslušných orgánech a o tom, které 
dokumenty mají odborníci předkládat, 
chtějí-li si zajistit uznání svých kvalifikací;

3. vybízí Komisi, aby zkoordinovala
a sjednotila jednotlivé zdroje informací, 
jež jsou nyní odborníkům k dispozici, 
včetně národních kontaktních míst, sítě 
SOLVIT a profesních organizací, a aby na 
internetových stránkách Komise vytvořila
portál dostupný on-line, na němž by bylo 
možné nalézt důležité a aktuální informace
o postupu uznávání a rovněž 
administrativní údaje o příslušných 
orgánech a profesních organizacích a 
o tom, které dokumenty mají odborníci 
předkládat;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vybízí členské státy, příslušné orgány
a Komisi, aby sjednotily jednotlivé zdroje 
informací, jež jsou nyní odborníkům
k dispozici, včetně národních kontaktních 
míst, sítě SOLVIT a profesních 
organizací, a to vytvořením portálu 
dostupného on-line, na němž by bylo 
možné nalézt důležité a aktuální 
informace o postupu uznávání a rovněž 
administrativní údaje o příslušných 
orgánech a o tom, které dokumenty mají 
odborníci předkládat, chtějí-li si zajistit 
uznání svých kvalifikací;

3. vybízí členské státy, příslušné orgány
a Komisi, aby jednotlivé zdroje informací, 
jež jsou nyní na dotazy týkající se 
uznávání odborných kvalifikací
k dispozici, včetně národních kontaktních 
míst, sjednotily v souladu se směrnicí
o službách v rámci stávajících jednotných 
kontaktních míst, která pro mnohá 
povolání již nyní slouží jako hlavní portál, 
kde lze on-line pokládat otázky týkající se 
uznávání profesních kvalifikací;

Or. de
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Pozměňovací návrh 25
Toine Manders

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vybízí členské státy, příslušné orgány
a Komisi, aby sjednotily jednotlivé zdroje 
informací, jež jsou nyní odborníkům
k dispozici, včetně národních kontaktních 
míst, sítě SOLVIT a profesních organizací,
a to vytvořením portálu dostupného on-
line, na němž by bylo možné nalézt 
důležité a aktuální informace o postupu 
uznávání a rovněž administrativní údaje
o příslušných orgánech a o tom, které 
dokumenty mají odborníci předkládat, 
chtějí-li si zajistit uznání svých kvalifikací; 

3. vybízí členské státy, příslušné orgány
a Komisi, aby sjednotily jednotlivé zdroje 
informací, jež jsou nyní odborníkům
k dispozici, včetně národních kontaktních 
míst, sítě SOLVIT a profesních organizací,
a to vytvořením portálu dostupného on-
line, který rovněž provozuje ústřední 
telefonní linku, díky níž by měli ve svém 
jazyce přístup k důležitým a aktuálním 
informacím o postupu uznávání a rovněž
k administrativním údajům o příslušných 
orgánech a o tom, které dokumenty mají 
odborníci předkládat, chtějí-li si zajistit 
uznání svých kvalifikací;

Or. nl

Pozměňovací návrh 26
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi a členské státy, aby dále 
podporovaly mobilitu odborných 
pracovníků; je přesvědčen, že poměrně 
nízký počet mobilních odborných
pracovníků představuje problém, který je 
třeba řešit, a navrhuje, aby byly vytvořeny 
strategie, které by toto řešení umožnily; 
podtrhuje výsledek nedávného průzkumu 
Eurobarometru, podle něhož více než 
50 % mladých lidí v Evropě jeví ochotu či 
velký zájem o práci v zahraničí1;



AM\878211CS.doc 15/77 PE472.324v02-00

CS

__________________
1 Evropská komise – Bleskový průzkum 
Eurobarometru, „Mládež v pohybu: 
analytická zpráva“, květen 2011

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, aby provedly 
srovnání minimálních požadavků na 
odbornou přípravu a zahájily mezi sebou
i mezi příslušnými orgány pravidelnější 
výměnu za účelem sblížení minimálních 
požadavků na odbornou přípravu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje rovněž, že tento 
internetový portál, který by slučoval 
informace z různých zdrojů a různé 
databáze, by navíc bylo možné rozšířit
i tak, že by obsahoval i stručný
a přehledný postup certifikace 
uplatňovaný v jednotlivých členských 
státech a rovněž i stručný a přehledný 
popis povolání či standard, z něhož 
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vychází certifikace odborné kvalifikace; 
konstatuje, že takový internetový portál 
bude velmi užitečný pro občany EU, pro 
zaměstnavatele i zaměstnance, přičemž 
zároveň také podpoří dostupnost 
informací z přímého zdroje, 
transparentnost a mobilitu;

Or. el

Pozměňovací návrh 29
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, příslušné orgány
a Komisi, aby byla zajištěna větší 
transparentnost, aby žadatel nebo dotyčná 
osoba dostali kvalifikované vysvětlení 
důvodů, proč bylo uznání titulu nebo 
kvalifikace zamítnuto;

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vybízí Evropskou komisi, aby 
prozkoumala možnosti zjednodušení 
postupu dokládání odborných zkušeností, 
osvědčení, které by mohl vydávat 
například příslušný orgán či příslušná 
organizace členského státu, ve kterém 
dotyčný odborník působí;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá k podrobnějšímu objasnění
koncepce „dočasně a příležitostně 
poskytovaných služeb“; zastává názor, že 
se příslušné orgány při uplatňování režimu 
potýkají s problémy, a vyzývá proto
Komisi, aby přehodnotila stávající 
ustanovení uvedená v článku 7 směrnice, 
zejména ustanovení týkající se veřejného 
zdraví a bezpečnosti, a své závěry 
předložila Parlamentu;

4. vyzývá k tomu, aby byla v návaznosti 
na množství výhrad, které byly vzneseny
v rámci veřejné konzultace Komise v roce 
20113, podrobněji objasněna koncepce 
„dočasně a příležitostně poskytovaných 
služeb“; zastává názor, že příslušné orgány 
se v případech, kdy při posuzování 
dočasnosti a příležitostnosti určité služby 
není uplatňován jednotný přístup a kdy je 
monitorování činností příslušných 
poskytovatelů služeb přímo v daném místě 
krajně obtížné, při uplatňování režimu 
potýkají s problémy; vyzývá proto Komisi, 
aby přehodnotila stávající ustanovení 
uvedená v článku 7 směrnice a podrobněji 
objasnila stávající judikaturu, zejména 
ustanovení týkající se veřejného zdraví
a bezpečnosti, a své závěry předložila 
Parlamentu; zdůrazňuje nicméně, že 
zformulovat jedinou definici, která by 
platila pro všechny případy, je nemožné
a že taková definice by narušovala 
subsidiaritu členských států;
__________________
3 Evropská komise, „Veřejná konzultace
o modernizaci směrnice o odborných 
kvalifikacích: souhrn odpovědí“, Brusel, 
5. července 2011

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá k podrobnějšímu objasnění 
koncepce „dočasně a příležitostně 
poskytovaných služeb“; zastává názor, že
se příslušné orgány při uplatňování 
režimu potýkají s problémy, a vyzývá proto 
Komisi, aby přehodnotila stávající 
ustanovení uvedená v článku 7 směrnice, 
zejména ustanovení týkající se veřejného 
zdraví a bezpečnosti, a své závěry 
předložila Parlamentu;

4. je toho názoru, že opatření pro zlepšení 
dočasné mobility pracovníků by měla 
tvořit zásadní prvek chystané revize 
směrnice o uznávání odborných 
kvalifikací; důrazně žádá, aby se 
povinnost předběžného ohlášení podle 
článku 7 nevztahovala na poskytovatele 
služeb, kteří své služby poskytují výlučně 
spotřebitelům, jež doprovázejí do jiných 
členských států, a kteří tudíž
v přijímajícím členském státě nepřicházejí 
do styku s místními spotřebiteli (např. 
turističtí průvodci, trenéři, zdravotnický 
doprovod sportovců); vyslovuje se na 
podporu toho, aby v případě všech 
ostatních služeb, které se netýkají 
veřejného zdraví a bezpečnosti, bylo toto 
ohlášení nutno podávat pouze jednou za 
tři roky;

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Giovanni La Via, Amalia Sartori, Alfredo 
Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara Matera

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá k podrobnějšímu objasnění 
koncepce „dočasně a příležitostně 
poskytovaných služeb“; zastává názor, že 
se příslušné orgány při uplatňování režimu 
potýkají s problémy, a vyzývá proto 
Komisi, aby přehodnotila stávající 

4. vyzývá k podrobnějšímu objasnění 
koncepce „dočasně a příležitostně 
poskytovaných služeb“; zastává názor, že 
se příslušné orgány při uplatňování režimu 
potýkají s problémy, a vyzývá proto 
Komisi, aby přehodnotila stávající 
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ustanovení uvedená v článku 7 směrnice, 
zejména ustanovení týkající se veřejného 
zdraví a bezpečnosti, a své závěry 
předložila Parlamentu;

ustanovení uvedená v článku 7 směrnice, 
zejména ustanovení týkající se veřejného 
zdraví a bezpečnosti, a aby zhodnotila 
možnost doplnit zmíněná ustanovení čl. 7
odst. 1 o požadavek poskytnout veškeré 
informace týkající se služeb, které jsou 
užitečné a nezbytné pro zhodnocení 
dočasně a příležitostně poskytovaných 
služeb a doklad o tom, že poskytovatel 
nebyl odsouzen za spáchání trestného 
činu, a své závěry předložila Parlamentu;

Or. it

Pozměňovací návrh 34
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá k podrobnějšímu objasnění 
koncepce „dočasně a příležitostně 
poskytovaných služeb“; zastává názor, že 
se příslušné orgány při uplatňování režimu 
potýkají s problémy, a vyzývá proto 
Komisi, aby přehodnotila stávající 
ustanovení uvedená v článku 7 směrnice, 
zejména ustanovení týkající se veřejného 
zdraví a bezpečnosti, a své závěry 
předložila Parlamentu;

4. vyzývá k podrobnějšímu objasnění 
koncepce „dočasně a příležitostně 
poskytovaných služeb“; zastává názor, že 
se příslušné orgány při uplatňování režimu 
potýkají s problémy, a vyzývá proto 
Komisi, aby přehodnotila stávající 
ustanovení uvedená v článku 7 směrnice, 
zejména ustanovení týkající se veřejného 
zdraví a bezpečnosti, a své závěry 
předložila Parlamentu; připomíná rovněž 
význam systému předběžného ohlašování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Antonio López-Istúriz White, Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá k podrobnějšímu objasnění 
koncepce „dočasně a příležitostně 
poskytovaných služeb“; zastává názor, že 
se příslušné orgány při uplatňování režimu 
potýkají s problémy, a vyzývá proto 
Komisi, aby přehodnotila stávající 
ustanovení uvedená v článku 7 směrnice, 
zejména ustanovení týkající se veřejného 
zdraví a bezpečnosti, a své závěry 
předložila Parlamentu;

4. vyzývá k podrobnějšímu objasnění 
koncepce „dočasně a příležitostně 
poskytovaných služeb“; vyzývá Komisi, 
aby v ohlášení uvedeném v článku 7 byl 
uveden odkaz na plnění podmínek 
nástrojů dohledu nad činnostmi, které 
představují pro občany, uživatele a životní 
prostředí významné riziko a které 
znamenají značnou zodpovědnost jak pro 
odborníka, který je navrhuje, tak pro toho, 
kdo je provozuje; zastává názor, že se 
příslušné orgány při uplatňování režimu 
potýkají s problémy, a vyzývá proto 
Komisi, aby přehodnotila stávající 
ustanovení uvedená v článku 7 směrnice, 
zejména ustanovení týkající se veřejného 
zdraví a bezpečnosti, a své závěry 
předložila Parlamentu;

Or. es

Pozměňovací návrh 36
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) souhlasí s Komisí, že pojem 
„regulovaného vzdělávání a odborné 
přípravy“ je vymezen příliš úzce, takže 
nedostatečným způsobem zohledňuje 
dočasnou mobilitu některých pracovníků; 
je toho názoru, že tento pojem musí 
zahrnovat všechny typy vzdělání
a odborné přípravy, s nimiž je spojena 
možnost vykonávat příslušné povolání
v domovském členském státě;

Or. de
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Pozměňovací návrh 37
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že čl. 7 odst. 4 směrnice, 
který členským státům umožňuje 
prověřovat kvalifikace před jejich 
uznáním u profesí v oblasti zdravotní péče
a bezpečnosti, jejichž uznávání dosud 
neprobíhá automaticky, považuje za zcela 
zásadní převážná většina zúčastněných 
stran; zastává nicméně názor, že v zájmu 
zvýšení transparentnosti by členské státy 
měly objasnit, které profese patří do 
oblasti zdravotní péče a týkají se 
bezpečnosti; vyzývá Komisi, aby se 
zabývala možností rozšíření tohoto 
systému prověřování kvalifikací před 
jejich uznáním i na zdravotnické 
pracovníky, kteří v současnosti využívají 
automatického uznávání své kvalifikace, 
aby se zamezilo vzniku případných trhlin 
uvnitř tohoto systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Olle Schmidt, Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby bezodkladně
a jednoznačně sdělila, že prohlášení pro 
účely dočasné mobility by mělo platit na 
celém území daného členského státu a že 
příslušné orgány jednotlivých regionů 
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téhož členského státu by neměly mít právo 
požadovat od jednoho a téhož odborného 
pracovníka zvláštní prohlášení;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Mario Mauro

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá dále Komisi, aby zhodnotila 
možnost doplnit ustanovení čl. 5 odst. 2 
pododstavec 2 směrnice o zavedení 
referenčního cíle poměrného k počtu 
služeb (nebo pracovních dnů) 
poskytnutých místními odborníky
v hostitelském státu;

Or. it

Pozměňovací návrh 40
Cristian Silviu Buşoi, Olle Schmidt

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. upozorňuje na to, že systém prohlášení
a požadavek dvouleté profesní zkušenosti 
by neměl být uplatňován v případech 
dočasné mobility, kdy určitý odborný 
pracovník doprovází spotřebitele, kteří 
překračují státní hranice; poukazuje na 
to, že odborní pracovníci v takových 
případech nepřicházejí do styku
s místními spotřebiteli, a ochrana těchto 
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spotřebitelů proto není nijak ohrožena;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že vyrovnávací opatření, 
která příslušným orgánům umožňují uložit 
zkoušku způsobilosti nebo adaptační 
období o maximální délce tří let a jež mají 
neocenitelný význam pro zajištění 
bezpečnosti spotřebitelů a pacientů, mohou 
být použita nepřiměřeným způsobem; 
vyzývá k větší transparentnosti
v rozhodování ohledně odborníků a žádá
o posouzení kodexu chování, který přispívá
k práci příslušných orgánů;

5. zdůrazňuje, že vyrovnávací opatření, 
která příslušným orgánům umožňují uložit 
zkoušku způsobilosti nebo adaptační 
období o maximální délce tří let a jež mají 
neocenitelný význam pro zajištění 
bezpečnosti spotřebitelů a pacientů, mohou 
být použity v nepřiměřeným způsobem; 
vyzývá k podání důkladnějších objasnění
a větší transparentnosti v rozhodování 
ohledně uplatňování vyrovnávacích 
opatření týkajících se odborníků a žádá
o posouzení kodexu chování, který přispívá
k práci příslušných orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že vyrovnávací opatření, 
která příslušným orgánům umožňují uložit 
zkoušku způsobilosti nebo adaptační 
období o maximální délce tří let a jež mají 
neocenitelný význam pro zajištění 
bezpečnosti spotřebitelů a pacientů, mohou 
být použita nepřiměřeným způsobem; 

5. zdůrazňuje, že vyrovnávací opatření, 
která příslušným orgánům umožňují uložit 
zkoušku způsobilosti nebo adaptační 
období o maximální délce tří let a jež mají 
neocenitelný význam pro zajištění 
bezpečnosti spotřebitelů a pacientů, musí 
být přezkoumána v zájmu zhodnocení 
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vyzývá k větší transparentnosti
v rozhodování ohledně odborníků a žádá
o posouzení kodexu chování, který přispívá
k práci příslušných orgánů;

jejich vhodnosti a v zájmu vyřešení 
existujících problémů; vyzývá k větší 
transparentnosti v rozhodování ohledně 
odborníků a žádá o posouzení kodexu 
chování, který přispívá k práci příslušných 
orgánů;

Or. es

Pozměňovací návrh 43
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Carlo Fidanza, Mario Mauro, Salvatore Iacolino

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že vyrovnávací opatření, 
která příslušným orgánům umožňují uložit 
zkoušku způsobilosti nebo adaptační 
období o maximální délce tří let a jež mají 
neocenitelný význam pro zajištění 
bezpečnosti spotřebitelů a pacientů, mohou 
být použita nepřiměřeným způsobem; 
vyzývá k větší transparentnosti
v rozhodování ohledně odborníků a žádá
o posouzení kodexu chování, který 
přispívá k práci příslušných orgánů;

5. zdůrazňuje, že vyrovnávací opatření, 
která příslušným orgánům umožňují uložit 
zkoušku způsobilosti nebo adaptační 
období o maximální délce tří let a jež mají 
neocenitelný význam pro zajištění 
bezpečnosti spotřebitelů a pacientů, mohou 
být použita nepřiměřeným způsobem; 
vyzývá k větší transparentnosti protokolů 
týkajících se postupů uznávání, co se týče
odborníků, po posouzení charakteristik 
jednotlivých oborů;

Or. it

Pozměňovací návrh 44
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. požaduje, aby byly na základě 
konzultace příslušných orgánů, 
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profesních organizací, členských států
a Evropského parlamentu vytvořeny 
nezávazné evropské pokyny pro 
uplatňování vyrovnávacích opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby se zabývala 
otázkou, zda by se automatické uznávání 
odborných kvalifikací mohlo do budoucna 
vztahovat i na další oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že větší pozornost by měla 
být věnována šíření kodexu chování, který 
by měl prosazovat společný výklad 
ustanovení směrnice a umožňovat tak její 
lepší provádění;

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Bernadette Vergnaud
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Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. upozorňuje na to, že převážná většina 
zúčastněných stran považuje zásadu 
částečného přístupu k povolání za obtížně 
sledovatelnou v praxi; vyzývá
k důkladnému přezkoumání této zásady
a jejích důsledků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že je nutné prohloubit 
dialog a spolupráci mezi příslušnými 
orgány a národními kontaktními místy, a to 
na úrovni jednotlivých členských států
i mezi nimi;

6. zastává názor, že v rámci všech 
povolání je nutné prohloubit dialog
a sdílení informací, jakož i spolupráci 
mezi příslušnými orgány a národními 
kontaktními místy, a to na úrovni 
jednotlivých členských států i mezi nimi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že je nutné prohloubit 6. zastává názor, že je nutné prohloubit 
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dialog a spolupráci mezi příslušnými 
orgány a národními kontaktními místy, a to 
na úrovni jednotlivých členských států
i mezi nimi;

dialog a spolupráci mezi příslušnými 
orgány a národními kontaktními místy, a to 
na úrovni jednotlivých členských států
i mezi nimi; je přesvědčen, že řádné 
uplatňování této směrnice posílí lidský 
rozměr jednotného trhu; domnívá se, že 
vnitrostátní vlády a aktéři na trhu práce, 
včetně subjektů působících
v profesionálních odvětvích, podniky, 
odbory, ministerstva a veřejné služby 
zaměstnanosti spolu musejí vést 
strukturovaný dialog o tom, jakým 
způsobem docílit lepší profesní integrace 
mladých lidí a podporovat celoživotní 
vzdělávání a formální i neformální 
odbornou přípravu, a to nejen na úrovni 
členských států, ale také na úrovni EU,
s cílem vybudovat účinně fungující
a transparentní systém uznávání 
odborných kvalifikací, který bude 
použitelný v celé Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že je nutné prohloubit 
dialog a spolupráci mezi příslušnými 
orgány a národními kontaktními místy, a to 
na úrovni jednotlivých členských států
i mezi nimi;

6. zastává názor, že je nutné prohloubit 
dialog a spolupráci mezi příslušnými 
orgány a národními kontaktními místy, a to 
na úrovni jednotlivých členských států
i mezi nimi; žádá Komisi, aby v oborech
s nejvyšší mobilitou usnadnila vznikání 
sítí příslušných orgánů a profesních 
organizací, které umožní výměnu 
obecných informací o postupech platných
v jednotlivých členských státech a jejich 
požadavcích na vzdělání, a které umožní 
rovněž sdílet osvědčené postupy a hledat 
možnosti hlubší spolupráce, například
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v podobě společných platforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy a příslušné 
orgány, aby s pomocí Evropské komise 
vypracovaly studie týkající se evropské 
klasifikace dovedností, kvalifikací
a povolání s cílem zjistit, zda tituly
a povolání odpovídají v různých členských 
státech týmž dovednostem a kvalifikacím,
a vytvořit tak evropský nástroj pro 
analýzu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
transparentní a jasný postup pro uznávání 
titulů nebo kvalifikací, aby bylo zaručeno, 
že zájmové skupiny, profesní organizace
a odbory se rozhodování o uvedeném 
postupu nebudou účastnit;

Or. es
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Pozměňovací návrh 53
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby v souladu
s vědeckotechnickým vývojem doplnila 
stávající klasifikaci ekonomických činností
v systémech automatického rozpoznávání 
na základě odborné praxe a minimálních 
požadavků na odbornou přípravu;

7. vyzývá Komisi, aby v souladu
s vědeckotechnickým vývojem doplnila 
minimální požadavky na odbornou 
přípravu v jednotlivých oborových 
profesích, aby doplnila stávající klasifikaci 
ekonomických činností na základě odborné 
praxe a aby vytvořila jednoduchý 
mechanismus průběžného doplňování
minimálních požadavků na odbornou 
přípravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby v souladu
s vědeckotechnickým vývojem doplnila 
stávající klasifikaci ekonomických činností
v systémech automatického rozpoznávání 
na základě odborné praxe a minimálních 
požadavků na odbornou přípravu;

7. vyzývá Komisi, aby v souladu
s vědeckotechnickým vývojem doplnila 
stávající klasifikaci ekonomických
a zdravotnických činností v systémech 
automatického rozpoznávání na základě 
odborné praxe a minimálních požadavků 
na odbornou přípravu, vycházejíc při tom
z boloňského a kodaňského procesu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Bernadette Vergnaud
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby v souladu
s vědeckotechnickým vývojem doplnila
stávající klasifikaci ekonomických činností
v systémech automatického rozpoznávání 
na základě odborné praxe a minimálních 
požadavků na odbornou přípravu;

7. vyzývá Komisi, aby obnovila struktury 
pro dialog mezi zúčastněnými stranami,
a mohla tak v souladu
s vědeckotechnickým vývojem a 
s potřebnou pravidelností doplňovat
stávající klasifikaci ekonomických činností
v systémech automatického rozpoznávání 
na základě odborné praxe a minimálních 
požadavků na odbornou přípravu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zastává názor, že současný postup 
oznamování nově udělených diplomů je 
zbytečně složitý; vyzývá Komisi, aby 
usnadnila oznamování nově udělených 
diplomů a přílohu V této směrnice 
doplňovala bez větších časových prodlev;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. poukazuje na to, že je třeba doplnit 
minimální požadavky na odbornou 
přípravu pro účely automatického 
uznávání odborných kvalifikací tak, aby 
odrážely současnou odbornou praxi; 
vyzývá Komisi, aby v této souvislosti 
začala bezodkladně uplatňovat přístup 
založený na odborné způsobilosti
a vymezila za tím účelem minimální 
požadavky na odbornou přípravu, které 
budou zohledňovat nejen její délku, ale 
také studijní výsledky; domnívá se, že 
profesní organizace, příslušné orgány
i organizace spotřebitelů a pacientů by se 
měly aktivně podílet na tomto procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. žádá, aby byl podrobněji objasněn 
návrh na prodloužení obecného vzdělání 
požadovaného jako podmínka zápisu 
zdravotních sester a porodních asistentek 
do kurzů odborné přípravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že dialog mezi 
zúčastněnými stranami vedený za účelem 
pravidelného doplňování minimálních 
požadavků na počáteční odbornou 
přípravu, uznávání praxe a navazující 
vzdělávání je nezbytným předpokladem 
dosažení harmonizace v oblasti odborné 
přípravy a vzdělávání; je rovněž toho 
názoru, že vytvoření tzv. 28. režimu, který 
by byl nadřazen režimům jednotlivých 
členských států, nepředstavuje opatření, 
které by jednoznačným a uspokojivým 
způsobem řešilo problém rozdílů v oblasti 
odborné přípravy a vzdělávání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že do postupů certifikace 
odborných zkušeností a neformálního 
vzdělání by měly být zapojeny profesní 
organizace a sociální partneři, protože 
jejich účast přispěje k transparentnosti, 
šíření informací a efektivitě systému;

Or. el

Pozměňovací návrh 61
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. poukazuje na to, že pro účely 
hodnocení provádění směrnice 
2005/36/ES je nutno vytvořit seznam 
osvědčení či jakýchkoli dalších dokladů
o formální kvalifikaci, které jsou 
uznávány v jednom nebo více členských 
státech, zároveň však nejsou uznávány
v některých jiných členských státech. 
Tento seznam by měl také zahrnovat 
případy, kdy občanům určitého členského 
státu, kteří studovali na univerzitě
v některém jiném členském státě, nebyly 
poté, co se vrátili do země svého původu, 
jejich tituly uznány;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá členské státy, příslušné orgány
a Komisi, aby bylo uznávání titulů nebo 
certifikátů postaveno na stejnou úroveň 
jako uznávání kvalifikací jako nástroj pro 
vytvoření skutečného evropského
a mezinárodního vnitřního trhu, a tak 
nebude upravováno něco, co již upraveno 
je.

Or. es

Pozměňovací návrh 63
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. dále také vyzývá Komisi, aby zvýšila 
transparentnost tím, že usnadní 
srovnávání minimálních požadavků na 
odbornou přípravu, které platí
v jednotlivých členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. je toho názoru, že má-li se revidovaná 
směrnice v budoucnu osvědčit, měla by 
Komise navrhnout jednoduchý 
mechanismus, který bude umožňovat 
pravidelnou aktualizaci minimálních 
požadavků na odborný výcvik;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Cristian Silviu Buşoi, Olle Schmidt

Návrh usnesení
Bod 7 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7c. vítá přístup počítající s rozdělením 
procesu modernizace systému 
automatického uznávání odborných 
kvalifikací do několika fází; zdůrazňuje 
nicméně, že tento proces by měl být 
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urychlen tím, že bude provedena 
aktualizace stávajících minimálních 
požadavků na odbornou přípravu,
a současně i tím, že pro každou příslušnou 
profesi bude stanoven soubor 
požadovaných odborných předpokladů; 
podporuje budoucí přechod na model, kdy 
minimální požadavky na odbornou 
přípravu budou založeny na evropském 
systému převodu kreditů;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že by členské státy měly 
povolání regulovat přiměřenějším
způsobem s cílem snížit celkový počet 
regulovaných povolání v EU, s výjimkou 
zdravotnictví;

8. zdůrazňuje, že by členské státy měly 
povolání regulovat přiměřeným způsobem;

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Carlo Fidanza, Mario Mauro

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že by členské státy měly 
povolání regulovat přiměřenějším 
způsobem s cílem snížit celkový počet 
regulovaných povolání v EU, s výjimkou 

8. zdůrazňuje, že by členské státy měly 
povolání regulovat přiměřenějším 
způsobem s cílem snížit celkový počet 
regulovaných povolání v EU, s výjimkou 
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zdravotnictví; zdravotnictví a profesí v oblasti cestovního 
ruchu, a to z důvodu specifických, 
zvláštních a atypických charakteristik;

Or. it

Pozměňovací návrh 68
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že by členské státy měly 
povolání regulovat přiměřenějším 
způsobem s cílem snížit celkový počet 
regulovaných povolání v EU, s výjimkou 
zdravotnictví;

8. zdůrazňuje, že regulovaných povolání je
v Evropské unii vysoký počet, a vyzývá 
členské státy, aby u některých povolání 
přezkoumaly odůvodněnost jejich 
klasifikace a vzaly při tom v úvahu, že 
snížení celkového počtu regulovaných 
povolání v EU by usnadnilo mobilitu;
žádá proto Komisi, aby sestavila co 
nejúplnější srovnávací tabulku právních 
předpisů jednotlivých členských států; 
připomíná nicméně, že tato klasifikace je 
odůvodněna s ohledem na otázky týkající 
se ochrany spotřebitelů, zejména
v případě zdravotnických, právnických či 
technických povolání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zastává názor, že menší počet 
regulovaných profesí by zvýšilo mobilitu 



AM\878211CS.doc 37/77 PE472.324v02-00

CS

občanů a jejich vyhlídky na získání 
zaměstnání a pomohlo by usnadnit 
dosažení potřebného hospodářského 
růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zastává názor, že nejúčinnějším 
způsobem, jak usnadnit volný pohyb 
odborníků, by bylo snížení počtu 
regulovaných profesí v EU; vyzývá 
Komisi, aby do revidované směrnice 
začlenila mechanismus, jehož 
prostřednictvím by členské státy mohly 
kontrolovat své právní předpisy, vyjma 
předpisů vztahujících se na zdravotnické 
profese, a v případě, že jsou nepřiměřené, 
tyto předpisy zrušit;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Carlo Fidanza, Mario Mauro, Salvatore Iacolino

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje však význam zachování 
regulovaných profesí duševního 
charakteru, a to i za účelem zvýšení 
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ochrany spotřebitelů;

Or. it

Pozměňovací návrh 72
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje požadavek zúčastněných 
stran, aby byl kladen větší důraz na 
soustavný profesní rozvoj; vyzývá Komisi, 
aby objasnila definici soustavného 
profesního rozvoje; vybízí příslušné 
orgány, aby v průběhu postupu uznávání
o soustavném profesním rozvoji podávaly 
informace a aby v této oblasti sdílely 
osvědčené postupy;

9. zdůrazňuje požadavek zúčastněných 
stran, aby byl kladen větší důraz na 
soustavný profesní rozvoj; vyzývá Komisi, 
aby objasnila definici soustavného 
profesního rozvoje; vybízí příslušné 
orgány, aby v průběhu postupu uznávání
o soustavném profesním rozvoji podávaly 
informace a aby v této oblasti sdílely 
osvědčené postupy; vybízí příslušné 
orgány, aby si mezi sebou vyměňovaly 
informace o soustavném profesním 
rozvoji v těch odvětvích a v těch členských 
státech, ve kterých je soustavný profesní 
rozvoj povinný;

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje požadavek zúčastněných 
stran, aby byl kladen větší důraz na 
soustavný profesní rozvoj; vyzývá Komisi, 
aby objasnila definici soustavného 
profesního rozvoje; vybízí příslušné 

9. zdůrazňuje požadavek zúčastněných 
stran, aby byl kladen větší důraz na 
soustavný profesní rozvoj, včetně 
formálního, neformálního a informálního 
učení; vyzývá Komisi, aby objasnila 



AM\878211CS.doc 39/77 PE472.324v02-00

CS

orgány, aby v průběhu postupu uznávání
o soustavném profesním rozvoji podávaly 
informace a aby v této oblasti sdílely 
osvědčené postupy;

definici soustavného profesního rozvoje
a prozkoumala metody dokládání všech 
typů učení, čemuž by mohly sloužit 
evropské pasy dovedností a evropský 
rámec kvalifikací, jakož i systém IMI; 
vybízí příslušné orgány, aby v průběhu 
postupu uznávání o soustavném profesním 
rozvoji podávaly informace a aby v této 
oblasti sdílely osvědčené postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje požadavek zúčastněných 
stran, aby byl kladen větší důraz na 
soustavný profesní rozvoj; vyzývá Komisi, 
aby objasnila definici soustavného 
profesního rozvoje; vybízí příslušné 
orgány, aby v průběhu postupu uznávání
o soustavném profesním rozvoji podávaly 
informace a aby v této oblasti sdílely 
osvědčené postupy;

9. zdůrazňuje požadavek zúčastněných 
stran, aby byl kladen větší důraz na 
soustavný profesní rozvoj; vybízí příslušné 
orgány, aby v průběhu postupu uznávání
o soustavném profesním rozvoji podávaly 
informace a aby v této oblasti sdílely 
osvědčené postupy;

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje požadavek zúčastněných 
stran, aby byl kladen větší důraz na 
soustavný profesní rozvoj; vyzývá Komisi, 

9. zdůrazňuje požadavek zúčastněných 
stran, aby byl kladen větší důraz na 
soustavný profesní rozvoj a na potřebu 
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aby objasnila definici soustavného 
profesního rozvoje; vybízí příslušné 
orgány, aby v průběhu postupu uznávání
o soustavném profesním rozvoji podávaly 
informace a aby v této oblasti sdílely 
osvědčené postupy;

jeho hodnocení; vyzývá Komisi, aby 
objasnila definici soustavného profesního 
rozvoje a doplnila ustanovení, která by 
odborníkům ukládala v rámci procesu 
uznávání prokazovat, že jejich dovednosti 
odpovídají aktuálnímu stavu znalostí; 
vybízí příslušné orgány, aby v průběhu 
postupu uznávání o soustavném profesním 
rozvoji podávaly informace a aby v této 
oblasti sdílely osvědčené postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje požadavek zúčastněných 
stran, aby byl kladen větší důraz na 
soustavný profesní rozvoj; vyzývá Komisi, 
aby objasnila definici soustavného 
profesního rozvoje; vybízí příslušné 
orgány, aby v průběhu postupu uznávání
o soustavném profesním rozvoji podávaly 
informace a aby v této oblasti sdílely 
osvědčené postupy;

9. zdůrazňuje požadavek zúčastněných 
stran, aby byl kladen větší důraz na 
soustavný profesní rozvoj; vyzývá Komisi, 
aby objasnila definici soustavného 
profesního rozvoje a aby sjednotila různé 
systémy stávajícího soustavného 
profesního rozvoje v členských státech; 
vybízí příslušné orgány, aby v průběhu 
postupu uznávání o soustavném profesním 
rozvoji podávaly informace a aby v této 
oblasti sdílely osvědčené postupy;

Or. es

Pozměňovací návrh 77
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje požadavek zúčastněných 9. zdůrazňuje požadavek zúčastněných 
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stran, aby byl kladen větší důraz na 
soustavný profesní rozvoj; vyzývá Komisi, 
aby objasnila definici soustavného 
profesního rozvoje; vybízí příslušné 
orgány, aby v průběhu postupu uznávání
o soustavném profesním rozvoji podávaly 
informace a aby v této oblasti sdílely 
osvědčené postupy;

stran, aby byl kladen větší důraz na 
soustavný profesní rozvoj; připomíná, že 
přesun ke globální konkurenci a znalostní 
ekonomice znamená nové výzvy v oblasti 
rozvoje dovedností a vzdělávání; a proto 
vyzývá Komisi, aby objasnila definici 
soustavného profesního rozvoje; vybízí 
příslušné orgány, aby v průběhu postupu 
uznávání o soustavném profesním rozvoji 
podávaly informace a aby v této oblasti 
sdílely osvědčené postupy;

Or. hu

Pozměňovací návrh 78
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White

Návrh usnesení
Bod 9 – podbod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

naléhavě vyzývá Komisi, aby 
identifikovala potřebu získat minimální 
úroveň soustavného profesního rozvoje, 
která bude nezbytná jako morální
a deontologická povinnost pro možnost 
výkonu určité profese v Evropské unii,
a to nezávisle na zemi původu odborníka 
nebo organizace, asociace nebo kolegia, 
jichž bude členem;

Or. es

Pozměňovací návrh 79
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White

Návrh usnesení
Bod 9 – podbod 2 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

naléhavě vyzývá Komisi, aby 
identifikovala potřebu získat minimální 
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úroveň soustavného profesního rozvoje, 
která bude nezbytná jako morální
a deontologická povinnost pro možnost 
výkonu určité profese v Evropské unii,
a to nezávisle na zemi původu odborníka 
nebo organizace, asociace nebo kolegia, 
jichž bude členem;

Or. es

Pozměňovací návrh 80
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White

Návrh usnesení
Bod 9 – podbod 3 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vybízí Komisi, aby zahájila diskuzi
k otázce vytvoření jediné vnitrostátní 
přepážky nebo jediného referenčního 
bodu, které zobrazí rámec celoživotního 
evropského vzdělávání dle jednotlivých 
zemí a oborů, center, cen a pedagogů, 
atd.;

Or. es

Pozměňovací návrh 81
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White

Návrh usnesení
Bod 9 – podbod 4 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

zdůrazňuje, že je důležité, aby bylo 
celoživotní vzdělávání cílené a aby bylo 
poskytováno v souladu s potřebami trhu 
práce jednotlivých členských zemí, s cílem 
dosáhnout lepšího využití vzdělávacích 
zdrojů pro zaměstnance;

Or. es
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Pozměňovací návrh 82
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. co se týče zdravotnických pracovníků, 
vyzývá Komisi, aby posoudila, zda by 
vhodným řešením různých úrovní 
soustavného profesního rozvoje
v členských státech mohla být vyrovnávací 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Olle Schmidt, Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby podpořila 
spolupráci mezi členskými státy
a profesními organizacemi, tak aby se
v oblasti soustavného profesního rozvoje 
začala uplatňovat stejná praxe;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. žádá, aby bylo podrobněji objasněno 
navrhované vypuštění čl. 21 odst. 4 
směrnice o odborných kvalifikacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. poukazuje na to, že EU a členské státy 
by měly zajistit celoživotní vzdělávání 
odborníků a úředníků pracujících
v ekologických odvětvích, protože to 
rozšíří možnosti přejímání a využívání 
vědeckého nebo technického rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
nedopustila fragmentarizaci procesu 
modernizace automatického uznávání 
odborných kvalifikací, jak ji navrhuje 
zelená kniha, a aby zajistila, že Parlament 
bude mít možnost náležitě dohlížet nad 
podstatnými změnami této směrnice;



AM\878211CS.doc 45/77 PE472.324v02-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. poukazuje na to, že rychlý vývoj 
průmyslové výroby a znalostí, které jsou 
nyní ve vědě nezbytné, vedly ke vzniku 
nových akademických titulů a kvalifikací, 
jež dříve v řadě evropských zemích 
neexistovaly; žádá proto příslušné orgány 
členských států, aby uznávaly akademické 
tituly, přestože v jejich vlastní zemi zatím 
nemají obdobu. Díky tomu se mohou 
profesionálové, kteří přinášejí nové 
poznatky a zkušenosti, stát hnací silou 
změn a obnovy v průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zastává názor, že ochrana spotřebitelů
a bezpečnost pacientů je zásadním cílem 
přezkumu směrnice; upozorňuje na zvláštní 
postavení zdravotnických pracovníků;

10. zastává názor, že ochrana spotřebitelů
a bezpečnost pacientů je zásadním cílem 
přezkumu směrnice; a že úspěšnost této 
směrnice do značné míry závisí na 
zajištění bezpečnosti; upozorňuje na 
zvláštní postavení zdravotnických 
pracovníků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Mario Mauro

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zastává názor, že ochrana spotřebitelů
a bezpečnost pacientů je zásadním cílem 
přezkumu směrnice; upozorňuje na zvláštní 
postavení zdravotnických pracovníků;

10. zastává názor, že ochrana spotřebitelů
a bezpečnost pacientů je zásadním cílem 
přezkumu směrnice; upozorňuje na zvláštní 
postavení zdravotnických pracovníků
a žádá Komisi, aby zohlednila také 
všechny ostatní profese, které se týkají 
občanů a uživatelů služeb;

Or. it

Pozměňovací návrh 90
Tiziano Motti

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá, aby u povolání, která ještě 
nejsou zahrnuta do směrnice o službách, 
byl v rámci systému pro výměnu informací
o vnitřním trhu (IMI) zaveden aktivní 
mechanismus varování, který by ukládal 
povinnost všechny členské státy upozornit 
na to, že vůči některému odborníku byly 
uplatněny sankce;

12. vyzývá, aby u povolání, která ještě 
nejsou zahrnuta do směrnice o službách, 
byl v rámci systému pro výměnu informací
o vnitřním trhu (IMI) zaveden aktivní 
mechanismus varování, který by ukládal 
povinnost všechny členské státy upozornit 
na to, že vůči některému odborníku byly 
uplatněny tvrdé a opakované sankce;

Or. it

Pozměňovací návrh 91
Bernadette Vergnaud
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá, aby u povolání, která ještě 
nejsou zahrnuta do směrnice o službách, 
byl v rámci systému pro výměnu informací
o vnitřním trhu (IMI) zaveden aktivní 
mechanismus varování, který by ukládal 
povinnost všechny členské státy upozornit
na to, že vůči některému odborníku byly 
uplatněny sankce;

12. vyzývá, aby u povolání, která ještě 
nejsou zahrnuta do směrnice o službách, 
byl v rámci systému pro výměnu informací
o vnitřním trhu (IMI) zaveden aktivní 
mechanismus varování, který by ukládal 
povinnost upozornit při zachování 
ustanovení o ochraně osobních údajů
všechny členské státy na to, že se některý 
odborník prokazatelně dopustil vážného 
profesionálního pochybení, jímž ohrozil 
bezpečnost či způsobil újmu svým 
klientům či pacientům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Antonyia Parvanova, George Lyon

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá, aby u povolání, která ještě 
nejsou zahrnuta do směrnice o službách, 
byl v rámci systému pro výměnu informací
o vnitřním trhu (IMI) zaveden aktivní 
mechanismus varování, který by ukládal 
povinnost všechny členské státy upozornit 
na to, že vůči některému odborníku byly 
uplatněny sankce;

12. vyzývá, aby u povolání, která ještě 
nejsou zahrnuta do směrnice o službách, 
byl v rámci systému pro výměnu informací
o vnitřním trhu (IMI) zaveden aktivní 
mechanismus varování, který by ukládal 
povinnost všechny členské státy upozornit 
na to, že vůči některému odborníku byly 
uplatněny sankce; pro fungování tohoto 
mechanismu je rovněž nezbytné, aby 
vnitrostátní orgány měly povinnost 
předávat si aktuální registrační
a disciplinární informace, zejména
o profesích, s nimiž mohou být spojena 
zdravotní či bezpečnostní rizika;

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že aktivní mechanismus 
varování je v souladu s platnými 
ustanoveními o ochraně údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Olle Schmidt, Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že praktičtí lékaři 
poskytující služby elektronického 
zdravotnictví by v zájmu ochrany pacientů 
měli zajistit dodržování týchž norem 
kvality a bezpečnosti, jaké platí pro 
poskytování služeb neelektronického 
zdravotnictví; mělo by být proto jasně 
stanoveno, že požadavky této směrnice
a případně i další požadavky se vztahují 
na poskytovatele služeb elektronického 
zdravotnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría



AM\878211CS.doc 49/77 PE472.324v02-00

CS

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. poukazuje na to, že kvůli rozvoji 
elektronického zdravotnictví a systému 
zdravotní péče na dálku je nutné, aby 
zdravotní sestry a lékaři byli po dokončení 
vzdělání schopni pečovat o pacienty 
různých státních příslušností. Z toho 
důvodu by bylo vhodné podporovat 
spolupráci mezi vzdělávacími středisky, 
nemocnicemi a univerzitami v různých 
zemích, a to v zájmu odborníků z praxe
a absolventů, kteří k péči o pacienty 
využívají tyto nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vybízí členské státy, aby zajistily, že 
registrační a disciplinární informace
o odbornících v oblasti zdravotní péče 
spadající do oblasti jejich pravomoci 
budou formou rejstříků s možností jejich 
prohledávání on-line volně a bezpečně 
dostupné veřejnosti a všem příslušným 
orgánům;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Bernadette Vergnaud
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že převážná většina 
zúčastněných stran považuje zásadu 
částečného přístupu k povolání za 
nežádoucí a za obtížně sledovatelnou
v praxi; vyzývá k důkladnému 
přezkoumání této zásady a k tomu, aby 
neplatila pro regulovaná povolání
s dopady na oblast zdraví a bezpečnosti;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že převážná většina 
zúčastněných stran považuje zásadu
částečného přístupu k povolání za 
nežádoucí a za obtížně sledovatelnou
v praxi; vyzývá k důkladnému 
přezkoumání této zásady a k tomu, aby 
neplatila pro regulovaná povolání s dopady 
na oblast zdraví a bezpečnosti;

13. domnívá se, že zásada částečného 
přístupu k povolání by mohla být přínosná 
pouze v těch povoláních, kde lze jednotlivé 
úkoly jasně rozlišit; zdůrazňuje nicméně, 
že uplatňování této zásady by mohlo vést
k roztříštěnosti a matení spotřebitelů a že 
je obtížně sledovatelná v praxi; vyzývá
k důkladnému přezkoumání této zásady a 
k tomu, aby neplatila pro regulovaná 
povolání s dopady na oblast zdraví
a bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že převážná většina 
zúčastněných stran považuje zásadu 
částečného přístupu k povolání za 
nežádoucí a za obtížně sledovatelnou
v praxi; vyzývá k důkladnému 
přezkoumání této zásady a k tomu, aby 
neplatila pro regulovaná povolání s dopady 
na oblast zdraví a bezpečnosti;

13. zdůrazňuje, že je nutno upřesnit 
zásadu částečného přístupu k povolání; 
vyzývá k důkladnému přezkoumání této 
zásady a k tomu, aby neplatila pro 
regulovaná povolání s dopady na oblast 
zdraví a bezpečnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 100
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že by rozšíření postupu 
uznávání tak, aby se vztahoval i na 
kvalifikace ze třetích zemí, mohlo vést ke 
zneužívání systému v podobě 
spekulativního výběru jurisdikce (forum 
shopping) a že by pro příslušné orgány
v hostitelském členském státě znamenalo 
nepřiměřenou zátěž;

14. zdůrazňuje, že by rozšíření postupu 
uznávání tak, aby se vztahoval i na 
kvalifikace ze třetích zemí, mohlo vést ke 
zneužívání systému v podobě 
spekulativního výběru jurisdikce (forum 
shopping) a že by pro příslušné orgány
v hostitelském členském státě znamenalo 
značné nebezpečí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. poukazuje na to, že Akt o jednotném 
trhu sice požaduje přezkum rozsahu 
regulovaných povolání, že je však ve 
zdravotnictví nutné zajistit bezpečnost 
pacienta na základě jasně daných 
dovedností, požadavků na odbornou 
přípravu a odpovědností; v tomto ohledu 
by mělo být možné, aby profese, které jsou
v ostatních zemích uznávány, jako je 
například chiropraxe a akupunktura, byly 
zahrnuty na seznam titulů a odborných 
kvalifikací směrnice, s cílem rozšířit 
služby nabízené pacientům a zajistit 
veřejnou kontrolu nad výkonem těchto 
povolání;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zastává názor, že jazykové znalosti 
mají klíčový význam pro snazší integraci 
odborníků v jiné zemi, zajišťují kvalitu 
poskytovaných služeb a zaručují ochranu 
spotřebitelů a bezpečnost pacientů;

15. zastává názor, že jazykové znalosti 
mají klíčový význam pro snazší integraci 
odborníků v jiné zemi, zajišťují kvalitu 
poskytovaných služeb a zaručují ochranu 
spotřebitelů a bezpečnost pacientů; proto 
žádá Komisi, aby upřesnila a sjednotila 
kritéria týkající se jazykových znalostí, 
která jsou uplatňována v jednotlivých 
členských státech;

Or. es

Pozměňovací návrh 103
Emma McClarkin, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip



AM\878211CS.doc 53/77 PE472.324v02-00

CS

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že pro odborníky ve 
zdravotnictví má schopnost komunikovat
s kolegy a pacienty zásadní význam, 
protože je předpokladem toho, aby 
nedocházelo k nebezpečným situacím či 
situacím, které mohou ohrozit život 
pacienta;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. uznává výhrady zúčastněných stran, 
že minimální požadavky na odbornou 
přípravu lékařů již neodrážejí současnou 
praxi ve vzdělávání a odborné přípravě 
lékařů; vybízí Komisi, aby přezkoumala 
kvalifikace, jejichž uznávání probíhá 
automaticky, a s ohledem na současný 
stav upravila kritéria jejich 
automatického uznávání, a to ve 
spolupráci se všemi zúčastněnými 
stranami, včetně členských států, 
příslušných orgánů a profesních 
organizací; domnívá se, že tato kritéria by 
měla být pravidelně přezkoumávána, aby 
bylo zajištěno, že budou odpovídat 
stávající úrovni vývoje ve vzdělávání
a odborné přípravě lékařů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 105
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Olle Schmidt

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
upravily systém jazykových požadavků
u zdravotnických profesí a příslušným 
orgánům poskytly dostatek flexibility
k tomu, aby mohly v rámci postupu 
uznávání zjistit a případně ověřit jazykové 
znalosti odborníků;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
upravily systém jazykových požadavků
u zdravotnických profesí a příslušným 
orgánům poskytly dostatek flexibility
k tomu, aby mohly v rámci postupu 
uznávání zjistit a případně, ovšem pouze 
je-li to nezbytné, ověřit jazykové znalosti 
odborníků; domnívá se, že by v tomto 
ohledu měla být důsledně uplatňována 
zásada proporcionality, aby tyto zkoušky 
nepředstavovaly zbytečnou zátěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Catherine Stihler

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
upravily systém jazykových požadavků
u zdravotnických profesí a příslušným 
orgánům poskytly dostatek flexibility
k tomu, aby mohly v rámci postupu 
uznávání zjistit a případně ověřit jazykové 
znalosti odborníků;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
upravily systém jazykových požadavků
u zdravotnických profesí a příslušným 
orgánům poskytly dostatek flexibility
k tomu, aby mohly v rámci postupu 
uznávání zjistit a případně ověřit jazykové 
znalosti odborníků; vyzývá Komisi rovněž
k tomu, aby objasnila, jakou úlohu mají
v souvislosti s ověřováním jazykové 
způsobilosti plnit zaměstnavatelé
a regulační orgány;

Or. en
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Pozměňovací návrh 107
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
upravily systém jazykových požadavků
u zdravotnických profesí a příslušným 
orgánům poskytly dostatek flexibility
k tomu, aby mohly v rámci postupu 
uznávání zjistit a případně ověřit jazykové 
znalosti odborníků;

16. domnívá se, že článek 53 směrnice 
2005/36/ES, který se týká jazykových 
požadavků, musí být vyjasněn, protože
o výklad tohoto ustanovení se mezi 
Komisí, Evropským soudním dvorem
a členskými státy v současnosti vede spor;
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
upravily systém jazykových požadavků
u zdravotnických profesí a příslušným 
orgánům poskytly dostatek flexibility
k tomu, aby před udělením povolení
k výkonu daného povolání mohly v rámci 
postupu uznávání přiměřeným
a nediskriminačním způsobem zjistit
a případně ověřit jazykové znalosti (v 
oblasti neformálního i odborného jazyka)
odborníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
upravily systém jazykových požadavků
u zdravotnických profesí a příslušným 
orgánům poskytly dostatek flexibility
k tomu, aby mohly v rámci postupu 
uznávání zjistit a případně ověřit jazykové 

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
upravily systém jazykových požadavků
u zdravotnických profesí a příslušným 
orgánům poskytly dostatek flexibility
k tomu, aby mohly v rámci postupu 
uznávání zjistit a případně ověřit jazykové 
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znalosti odborníků; znalosti odborníků; aniž by tím byla 
dotčena možnost zaměstnavatelů 
přesvědčit se sami o jazykové způsobilosti 
odborníků, které přijímají na určité 
pracovní místo;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 16 – písm. a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) očekává, že vzhledem
k demografickému vývoji výrazně vzroste
v příštích letech poptávka po pečovatelích
a pečovatelkách; poukazuje na to, že 
zvýšení požadavků na všeobecné vzdělání 
zdravotních sester a porodních asistentek
z deseti na dvanáct let by mohlo 
značnému počtu absolventů znemožnit 
tato povolání vykonávat; upozorňuje, že 
tento krok by mohl vést k tomu, že 
pečovatelů a pečovatelek bude nedostatek
a že se zvýší výdaje na zdravotnictví;

Or. de

Pozměňovací návrh 110
Antonyia Parvanova, George Lyon

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. poukazuje na to, že veřejnost
a pacienti musí mít větší jistotu, že 
odborníci v oblasti zdravotní péče, jimž 
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byla uznána jejich odborná kvalifikace, 
mají dovednosti a znalosti na úrovni 
odpovídající současnému vývoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. podporuje rozšíření systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu na 
povolání, na něž se dosud nevztahuje 
směrnice o službách;

17. podporuje rozšíření systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu na 
povolání, na něž se dosud nevztahuje tento 
systém, a to v podobě formulované
v návrhu nařízení o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu („nařízení
o systému IMI“[1]), a na povolání, na něž 
se nevztahuje směrnice č. 2005/36;

[1] Návrh nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu („nařízení
o systému IMI“), KOM(2011)0522
v konečném znění.

Or. fr

Pozměňovací návrh 112
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá k tomu, aby bylo používání 18. vyzývá k tomu, aby bylo používání 
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systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu pro příslušné orgány povinné, jelikož 
by to usnadnilo aktivní spolupráci
v administrativní oblasti a zjednodušilo 
postupy uznávání;

systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu pro příslušné orgány povinné, jelikož 
by to usnadnilo aktivní spolupráci
v administrativní oblasti a zjednodušilo 
postupy uznávání; je toho názoru, že 
systém pro výměnu informací o vnitřním 
trhu by mohl být dále zdokonalen, 
například tím, že by se rozšířily jeho 
stávající funkce tak, aby usnadňoval práci 
vnitrostátních orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá k tomu, aby bylo používání 
systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu pro příslušné orgány povinné, jelikož 
by to usnadnilo aktivní spolupráci
v administrativní oblasti a zjednodušilo 
postupy uznávání;

18. vyzývá k tomu, aby bylo používání 
systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu pro příslušné orgány povinné, jelikož 
by to usnadnilo aktivní spolupráci
v administrativní oblasti a zjednodušilo 
postupy uznávání; žádá Komisi, aby
v zájmu využití všech možností efektivního 
uplatňování tohoto systému vytvořila 
struktury pro pomoc v oblasti odborné 
přípravy a technické podpory;

Or. fr

Pozměňovací návrh 114
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi, aby stanovila pokyny 
týkající se lhůty, během níž by měla osoba, 
která předložila všechny potřebné 
podklady, obdržet rozhodnutí příslušného 
orgánu; zkrácení této lhůty, k němuž by 
mohlo dojít, pokud by byl ve větší míře 
využíván systém pro výměnu informací
o vnitřním trhu a pokud by byly 
optimalizovány postupy, by rovněž 
usnadnilo mobilitu; vyzývá členské státy, 
aby na zajištění toho, že odborné 
kvalifikace budou uznávány v přiměřené 
časové lhůtě, uvolnily dostatečné 
prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Emma McClarkin, Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá členské státy, aby informace
o přínosech této směrnice šířily mezi své 
občany a odborníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. upozorňuje Komisi a členské státy, 
aby má-li vzniknout skutečně fungující 
vnitřní trh pro odborníky, je nutné, aby 
uznávání osvědčení a veškerých dalších 
dokladů o formální kvalifikaci 
postupovalo stejným způsobem, jakým 
postupuje uznávání odborných 
kvalifikací. Neboť k tomu, aby určitý 
odborník mohl pracovat ve funkci, která
s sebou nese občanskoprávní odpovědnost 
či ve veřejných službách, musí nejprve
příslušný orgán schválit doklady o jeho 
formální kvalifikaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Cristian Silviu Buşoi, Olle Schmidt

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá k větší mobilitě absolventů a 
k dodržování rozsudku ve věci 
Morgenbesserová6; zastává názor, že by 
členské státy v zásadě neměly absolventům 
bránit ve vykonávání placené praxe pod 
dohledem, nabízí-li tuto možnost vlastním 
státním příslušníkům;

20. vyzývá k větší mobilitě absolventů a 
k dodržování rozsudku ve věci 
Morgenbesserová6; zastává názor, že by 
členské státy v zásadě neměly absolventům 
bránit ve vykonávání placené praxe pod 
dohledem, nabízí-li tuto možnost vlastním 
státním příslušníkům; zdůrazňuje navíc, že 
profesní zkušenost získaná během praxe 
vykonávané pod dohledem by měla být 
uznána v domácím členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Tiziano Motti
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Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá k větší mobilitě absolventů a 
k dodržování rozsudku ve věci 
Morgenbesserová6; zastává názor, že by 
členské státy v zásadě neměly 
absolventům bránit ve vykonávání 
placené praxe pod dohledem, nabízí-li tuto 
možnost vlastním státním příslušníkům;

20. vyzývá k větší mobilitě absolventů a 
k dodržování rozsudku ve věci 
Morgenbesserová6; zastává názor, že by 
členské státy měly podporovat placenou 
praxi absolventů pod dohledem, nabízí-li 
tuto možnost i vlastním státním 
příslušníkům;

Or. it

Pozměňovací návrh 119
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. navrhuje, aby byl vytvořen jednotný 
kvalitní rámec EU pro stáže, jež mohou 
plnit rozhodující roli v profesním 
začleňování studentů vysokých škol
v Evropě.

Or. hu

Pozměňovací návrh 120
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. poukazuje na to, že koncepce 
společných platforem uvedená v článku 15 
této směrnice není úspěšná, jelikož žádné 
takové platformy v současné době 

21. poukazuje na to, že koncepce 
společných platforem uvedená v článku 15 
této směrnice není úspěšná, jelikož žádné 
takové platformy v současné době 
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neexistují; vyzývá Komisi, aby koncepci
v revidovaném článku vysvětlila a zvážila 
návrh snížit hranici pro účast členských 
států;

neexistují; zastává názor, že takové 
platformy by mohly sloužit jako užitečné 
nástroje pro usnadnění mobility a že 
jejich definice a řízení by mělo být 
přenecháno samotným odborníkům;
Komisi, aby koncepci v revidovaném 
článku vysvětlila a zvážila návrh snížit 
hranici pro účast členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. poukazuje na to, že koncepce 
společných platforem uvedená v článku 15 
této směrnice není úspěšná, jelikož žádné 
takové platformy v současné době 
neexistují; vyzývá Komisi, aby koncepci
v revidovaném článku vysvětlila a zvážila 
návrh snížit hranici pro účast členských 
států;

21. poukazuje na to, že nástroj
automatického uznávání odborných 
kvalifikací umožňuje na rozdíl od 
obecného právního předpisu rychlý
a nekomplikovaný způsob uznávání,
a občané i úřady mu z tohoto důvodu 
dávají před obecným právním předpisem 
přednost; zdůrazňuje dále, že nová
koncepce společných platforem, která 
funguje téměř stejným způsobem jako 
regulace automatického uznávání 
odborných kvalifikací lékařů, zubařů, 
zdravotních sester, porodních asistentek, 
lékárníků, zvěrolékařů a architektů, avšak 
bez povinné účasti všech členských států, 
může postup uznávání výrazně 
zjednodušit; 

Or. de

Pozměňovací návrh 122
Bernadette Vergnaud
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. poukazuje na to, že koncepce 
společných platforem uvedená v článku 15 
této směrnice není úspěšná, jelikož žádné 
takové platformy v současné době 
neexistují; vyzývá Komisi, aby koncepci
v revidovaném článku vysvětlila a zvážila 
návrh snížit hranici pro účast členských 
států;

21. poukazuje na to, že koncepce 
společných platforem uvedená v článku 15 
této směrnice není úspěšná, jelikož žádné 
takové platformy v současné době 
neexistují; podtrhuje nicméně velký 
potenciál, který má tento nástroj pro 
usnadnění mobility; vítá snahu Komise 
tuto koncepci v revidovaném článku 
zlepšit, a to zejména tím, že bude snížena 
kvóta pro účast členských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 123
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod 23 – písm. a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) zdůrazňuje, že prověřování úrovně 
kvalifikace podle článku 11 představuje 
postup, který je pro úřady velice složitý
a nákladný a pro občany jen stěží 
pochopitelný; poukazuje na to, že pět 
úrovní kvalifikace podle článku 11 bývá 
často zaměňováno s osmi úrovněmi 
evropského rámce kvalifikací; souhlasí
s hodnocením Komise, že vypuštění 
článku 11 a přílohy II a III by vedlo
k tomu, že příslušné orgány by se již 
nemusely na základě předem stanovených 
úrovní kvalifikace rozhodovat o tom, zda 
žadatel splňuje požadavky na vzdělání
a odbornou přípravu, nýbrž by se mohly 
soustředit na stanovení toho, zda mezi 
různými druhy vzdělání a odborné 
přípravy existují podstatné rozdíly a zda je
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v oblasti vzdělání a odborné přípravy 
nutno přijmout nějaká opatření; je tedy 
přesvědčen, že zrušení těchto úrovní 
kvalifikace, včetně přílohy II a III, by 
postup uznávání výrazně zjednodušilo;

Or. de

Pozměňovací návrh 124
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 23 – podbod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
vytvoření 28. režimu vzdělávací přípravy,
v jehož rámci by za účelem dalšího 
usnadnění mobility odborníků v EU ve 
spolupráci s členskými státy
a zúčastněnými stranami pro každé 
dotčené povolání stanovila minimální 
požadavky, které by pro ně platily zároveň
s požadavky vnitrostátními;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Emma McClarkin, Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vítá nedávné reformy, k nimž došlo
v rámci boloňského procesu, jakož
i možnosti, které tento proces přináší 
evropským studentům z hlediska jejich 
mobility a zaměstnatelnosti; vybízí 
Evropskou komisi, aby s členskými státy 
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spolupracovala na docílení větší 
transparentnosti a srovnatelnosti 
evropského systému převodu kreditů 
(ECTS), díky čemuž by se z tohoto 
systému měl stát klíčový nástroj pro 
usnadnění vzájemného uznávání 
kvalifikací a ve výsledku i pro usnadnění 
mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. poukazuje na to, že boloňský proces 
by měl být urychlen, k čemuž je nezbytné 
odstranit drobné bariéry a překonat 
zbytečné překážky, které brání dobrému 
fungování tohoto procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. domnívá se, že dobrovolný profesní
průkaz, jehož používání by muselo být 
spojeno s elektronickou databází, jako je 
systém pro výměnu informací o vnitřním 
trhu, by v případě některých profesí mohl 
být užitečným nástrojem pro podporu 
mobility; zdůrazňuje, že jakýkoli průkaz

24. napjatě očekává výsledky 
probíhajících pilotních projektů
s profesními průkazy; zdůrazňuje, že 
veškeré profesní průkazy musí být 
dobrovolné a musí být spojeny se 
systémem pro výměnu informací
o vnitřním trhu; domnívá se, že v případě 
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musí splňovat určité podmínky a přinášet 
jisté záruky;

některých profesí by dobrovolný profesní 
průkaz mohl být užitečným nástrojem pro 
podporu mobility; zdůrazňuje, že zavedení 
jakéhokoli průkazu musí splňovat 
podmínky bezpečnosti a ochrany údajů,
a za nutné považuje stanovení nezbytných 
záruk proti zneužití a podvodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. domnívá se, že dobrovolný profesní 
průkaz, jehož používání by muselo být 
spojeno s elektronickou databází, jako je 
systém pro výměnu informací o vnitřním 
trhu, by v případě některých profesí mohl 
být užitečným nástrojem pro podporu 
mobility; zdůrazňuje, že jakýkoli průkaz 
musí splňovat určité podmínky a přinášet 
jisté záruky;

24. domnívá se, že dobrovolný profesní 
průkaz, jehož používání by muselo být 
spojeno s elektronickou databází, jako je 
systém pro výměnu informací o vnitřním 
trhu, by v případě některých profesí mohl 
být užitečným nástrojem pro podporu 
mobility, zejména pro účely dočasné 
mobility, kde by profesní průkaz mohl 
nahradit systém prohlášení; zdůrazňuje, že 
jakýkoli průkaz musí splňovat určité 
podmínky a přinášet jisté záruky;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Tiziano Motti

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. domnívá se, že dobrovolný profesní 
průkaz, jehož používání by muselo být 
spojeno s elektronickou databází, jako je 

24. domnívá se, že dobrovolný profesní 
průkaz, který doloží získanou 
akademickou nebo odbornou praxi
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systém pro výměnu informací o vnitřním 
trhu, by v případě některých profesí mohl 
být užitečným nástrojem pro podporu 
mobility; zdůrazňuje, že jakýkoli průkaz 
musí splňovat určité podmínky a přinášet 
jisté záruky;

a jehož používání by muselo být spojeno
s elektronickou databází, jako je systém 
pro výměnu informací o vnitřním trhu, by
v případě některých profesí mohl být 
užitečným nástrojem pro podporu mobility; 
zdůrazňuje, že jakýkoli průkaz musí 
splňovat určité podmínky a přinášet jisté 
záruky;

Or. it

Pozměňovací návrh 130
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. domnívá se, že dobrovolný profesní 
průkaz, jehož používání by muselo být 
spojeno s elektronickou databází, jako je 
systém pro výměnu informací o vnitřním 
trhu, by v případě některých profesí mohl
být užitečným nástrojem pro podporu 
mobility; zdůrazňuje, že jakýkoli průkaz 
musí splňovat určité podmínky a přinášet 
jisté záruky;

24. domnívá se, že dobrovolný profesní 
průkaz, jehož používání by muselo být 
spojeno s elektronickou databází, jako je 
systém pro výměnu informací o vnitřním 
trhu, by byl v případě některých profesí 
užitečným nástrojem pro podporu mobility;

Or. de

Pozměňovací návrh 131
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Giovanni La Via, Amalia Sartori, Alfredo 
Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara Matera, Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. domnívá se, že dobrovolný profesní 
průkaz, jehož používání by muselo být 
spojeno s elektronickou databází, jako je 

24. domnívá se, že dobrovolný profesní 
průkaz, jehož používání by muselo být 
spojeno s elektronickou databází, jako je 
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systém pro výměnu informací o vnitřním 
trhu, by v případě některých profesí mohl 
být užitečným nástrojem pro podporu 
mobility; zdůrazňuje, že jakýkoli průkaz 
musí splňovat určité podmínky a přinášet 
jisté záruky;

systém pro výměnu informací o vnitřním 
trhu, by v případě některých profesí mohl 
být užitečným nástrojem pro podporu 
mobility, vyloučeny by byly profese, které 
vyžadují uplatnění vyrovnávacích 
opatření; zdůrazňuje, že jakýkoli průkaz 
musí splňovat určité podmínky a přinášet 
jisté záruky;

Or. it

Pozměňovací návrh 132
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. domnívá se, že dobrovolný profesní 
průkaz, jehož používání by muselo být 
spojeno s elektronickou databází, jako je 
systém pro výměnu informací o vnitřním 
trhu, by v případě některých profesí mohl 
být užitečným nástrojem pro podporu 
mobility; zdůrazňuje, že jakýkoli průkaz 
musí splňovat určité podmínky a přinášet 
jisté záruky;

24. vyzývá Evropskou komisi, aby 
rozpracovala pojem evropského 
profesního průkazu; zdůrazňuje, že by se
v této souvislosti mělo jednat o stanovení 
určitých nezbytných podmínek týkajících 
se potřebných mechanismů ochrany, 
přičemž by měla být zvážena možnost 
využití stávajících nástrojů, jako 
například systému pro výměnu informací
o vnitřním trhu (IMI);

Or. de

Pozměňovací návrh 133
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. domnívá se, že dobrovolný profesní 
průkaz, jehož používání by muselo být 

24. domnívá se, že dobrovolný profesní 
průkaz, který by vydávaly příslušné 
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spojeno s elektronickou databází, jako je
systém pro výměnu informací o vnitřním 
trhu, by v případě některých profesí mohl 
být užitečným nástrojem pro podporu 
mobility; zdůrazňuje, že jakýkoli průkaz 
musí splňovat určité podmínky a přinášet 
jisté záruky;

orgány, je klíčovým nástrojem pro 
usnadnění mobility odborníků; vítá 
nedávno předložené konkrétní návrhy na 
fungování tohoto průkazu ve spojení se 
systémem pro výměnu informací
o vnitřním trhu; podtrhuje výhody, které
s sebou mechanismus profesního průkazu 
přináší a které spočívají v tom, že 
odborníky i úřady zbavuje složité 
administrativy a pacientům
a spotřebitelům zaručuje bezpečnost; 
zdůrazňuje význam probíhajících pilotních 
projektů pro analýzu otázek souvisejících
s bezpečností a aktualizací údajů,
s podvody a s výdaji;

Or. fr

Pozměňovací návrh 134
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. domnívá se, že dobrovolný profesní
průkaz, jehož používání by muselo být
spojeno s elektronickou databází, jako je 
systém pro výměnu informací o vnitřním 
trhu, by v případě některých profesí mohl 
být užitečným nástrojem pro podporu 
mobility; zdůrazňuje, že jakýkoli průkaz
musí splňovat určité podmínky a přinášet 
jisté záruky;

24. vítá myšlenku profesních průkazů
a napjatě očekává výsledky probíhajících 
pilotních projektů s těmito průkazy; 
zdůrazňuje, že veškeré profesní průkazy
musí být dobrovolné a musí být spojeny se 
systémem pro výměnu informací
o vnitřním trhu; domnívá se, že v případě 
některých profesí by dobrovolný profesní 
průkaz mohl být užitečným nástrojem pro 
podporu mobility; zdůrazňuje, že zavedení 
jakéhokoli průkazu musí splňovat 
podmínky bezpečnosti a ochrany údajů,
a za nutné považuje stanovení nezbytných 
záruk proti zneužití a podvodu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 135
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. domnívá se, že vytvoření profesního 
průkazu by mohlo významnou měrou 
zvýšit pracovní mobilitu, zvýšit důvěru 
spotřebitelů a občanů v nabízené služby
a příslušným orgánům přijímajícího státu 
umožnit zejména to, aby si učinily 
pravdivou a jasnou představu o úrovni 
kvalifikace a zkušeností dotyčného 
odborníka; je toho názoru, že 
modernizace směrnice 2005/36/ES
o uznávání odborných kvalifikací má 
zásadní význam pro zvyšování evropského 
růstu, tvorbu pracovních míst, řešení 
problémů spjatých se stárnutím 
evropského obyvatelstva a zajištěním 
pracovní síly, která bude schopna 
konkurovat rychle se rozvíjejícím 
ekonomikám;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá Komisi, aby před zavedením 
jakéhokoli průkazu předložila důkazy, 
které získá na základě řádného posouzení 
dopadů a jimiž doloží, že dobrovolný 
průkaz může některým odborníkům
a příslušným orgánům v postupu 
uznávání přinést přidanou hodnotu nad 

vypouští se
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rámec té, kterou bude představovat 
posílený systém pro výměnu informací
o vnitřním trhu; zastává názor, že 
posouzení dopadů musí zohlednit obavy, 
které zazněly v průběhu konzultací a jež 
rovněž vyjádřila řada dalších 
zúčastněných stran, posoudit přínosy 
„elektronického průkazu“, vypracovat 
analýzu nákladů a výnosů, popsat jeho 
možné vlastnosti a vysvětlit, jak by byla 
zajištěna ochrana údajů a bezpečnost 
spotřebitelů;

Or. de

Pozměňovací návrh 137
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá Komisi, aby před zavedením 
jakéhokoli průkazu předložila důkazy, 
které získá na základě řádného posouzení 
dopadů a jimiž doloží, že dobrovolný 
průkaz může některým odborníkům
a příslušným orgánům v postupu 
uznávání přinést přidanou hodnotu nad 
rámec té, kterou bude představovat
posílený systém pro výměnu informací
o vnitřním trhu; zastává názor, že 
posouzení dopadů musí zohlednit obavy, 
které zazněly v průběhu konzultací a jež 
rovněž vyjádřila řada dalších 
zúčastněných stran, posoudit přínosy 
„elektronického průkazu“, vypracovat
analýzu nákladů a výnosů, popsat jeho 
možné vlastnosti a vysvětlit, jak by byla 
zajištěna ochrana údajů a bezpečnost 
spotřebitelů;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 138
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá Komisi, aby před zavedením 
jakéhokoli průkazu předložila důkazy, 
které získá na základě řádného posouzení 
dopadů a jimiž doloží, že dobrovolný 
průkaz může některým odborníkům
a příslušným orgánům v postupu uznávání 
přinést přidanou hodnotu nad rámec té, 
kterou bude představovat posílený systém 
pro výměnu informací o vnitřním trhu; 
zastává názor, že posouzení dopadů musí 
zohlednit obavy, které zazněly v průběhu 
konzultací a jež rovněž vyjádřila řada 
dalších zúčastněných stran, posoudit 
přínosy „elektronického průkazu“, 
vypracovat analýzu nákladů a výnosů, 
popsat jeho možné vlastnosti a vysvětlit, 
jak by byla zajištěna ochrana údajů
a bezpečnost spotřebitelů;

25. vyzývá Komisi, aby před zavedením 
jakéhokoli průkazu předložila důkazy, že 
dobrovolný průkaz může v postupu 
uznávání přinést přidanou hodnotu;

Or. de

Pozměňovací návrh 139
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Giovanni La Via, Amalia Sartori, Alfredo 
Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara Matera, Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá Komisi, aby před zavedením 
jakéhokoli průkazu předložila důkazy, 
které získá na základě řádného posouzení 
dopadů a jimiž doloží, že dobrovolný 
průkaz může některým odborníkům

25. vyzývá Komisi, aby před zavedením 
jakéhokoli průkazu výhradně na předchozí 
žádost zástupců konkrétních profesí 
předložila důkazy, které získá na základě 
řádného posouzení dopadů a jimiž doloží, 
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a příslušným orgánům v postupu uznávání 
přinést přidanou hodnotu nad rámec té, 
kterou bude představovat posílený systém 
pro výměnu informací o vnitřním trhu; 
zastává názor, že posouzení dopadů musí 
zohlednit obavy, které zazněly v průběhu 
konzultací a jež rovněž vyjádřila řada 
dalších zúčastněných stran, posoudit 
přínosy „elektronického průkazu“, 
vypracovat analýzu nákladů a výnosů, 
popsat jeho možné vlastnosti a vysvětlit, 
jak by byla zajištěna ochrana údajů
a bezpečnost spotřebitelů;

že dobrovolný průkaz může některým 
odborníkům a příslušným orgánům
v postupu uznávání přinést přidanou 
hodnotu nad rámec té, kterou bude 
představovat posílený systém pro výměnu 
informací o vnitřním trhu; zastává názor, 
že posouzení dopadů musí zohlednit 
obavy, které zazněly v průběhu konzultací
a jež rovněž vyjádřila řada dalších 
zúčastněných stran, posoudit přínosy 
„elektronického průkazu“, vypracovat 
analýzu nákladů a výnosů, popsat jeho 
možné vlastnosti a vysvětlit, jak by byla 
zajištěna ochrana údajů a bezpečnost 
spotřebitelů;

Or. it

Pozměňovací návrh 140
Juozas Imbrasas

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá Komisi, aby před zavedením 
jakéhokoli průkazu předložila důkazy, 
které získá na základě řádného posouzení 
dopadů a jimiž doloží, že dobrovolný 
průkaz může některým odborníkům
a příslušným orgánům v postupu uznávání 
přinést přidanou hodnotu nad rámec té, 
kterou bude představovat posílený systém 
pro výměnu informací o vnitřním trhu; 
zastává názor, že posouzení dopadů musí 
zohlednit obavy, které zazněly v průběhu 
konzultací a jež rovněž vyjádřila řada 
dalších zúčastněných stran, posoudit 
přínosy „elektronického průkazu“, 
vypracovat analýzu nákladů a výnosů, 
popsat jeho možné vlastnosti a vysvětlit, 
jak by byla zajištěna ochrana údajů
a bezpečnost spotřebitelů;

25. vyzývá Komisi, aby před zavedením 
jakéhokoli průkazu a přesným stanovením, 
jaké informace musí být uvedeny
v průkazu, předložila důkazy, které získá 
na základě řádného posouzení dopadů
a jimiž doloží, že dobrovolný průkaz může 
některým odborníkům a příslušným 
orgánům v postupu uznávání přinést 
přidanou hodnotu nad rámec té, kterou 
bude představovat posílený systém pro 
výměnu informací o vnitřním trhu; zastává 
názor, že posouzení dopadů musí zohlednit 
obavy, které zazněly v průběhu konzultací
a jež rovněž vyjádřila řada dalších 
zúčastněných stran, posoudit přínosy 
„elektronického průkazu“, vypracovat 
analýzu nákladů a výnosů, popsat jeho 
možné vlastnosti a vysvětlit, jak by byla 
zajištěna ochrana údajů a bezpečnost 



PE472.324v02-00 74/77 AM\878211CS.doc

CS

spotřebitelů;

Or. lt

Pozměňovací návrh 141
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá Komisi, aby před zavedením 
jakéhokoli průkazu předložila důkazy, 
které získá na základě řádného posouzení 
dopadů a jimiž doloží, že dobrovolný 
průkaz může některým odborníkům
a příslušným orgánům v postupu uznávání 
přinést přidanou hodnotu nad rámec té, 
kterou bude představovat posílený systém 
pro výměnu informací o vnitřním trhu; 
zastává názor, že posouzení dopadů musí 
zohlednit obavy, které zazněly v průběhu 
konzultací a jež rovněž vyjádřila řada 
dalších zúčastněných stran, posoudit 
přínosy „elektronického průkazu“, 
vypracovat analýzu nákladů a výnosů, 
popsat jeho možné vlastnosti a vysvětlit, 
jak by byla zajištěna ochrana údajů
a bezpečnost spotřebitelů;

25. vyzývá Komisi, aby před zavedením 
jakéhokoli průkazu a přesným stanovením, 
jaké informace musí být uvedeny
v průkazu, předložila důkazy, které získá 
na základě řádného posouzení dopadů
a jimiž doloží, že dobrovolný průkaz může 
některým odborníkům a příslušným 
orgánům v postupu uznávání přinést 
přidanou hodnotu nad rámec té, kterou 
bude představovat posílený systém pro 
výměnu informací o vnitřním trhu; zastává 
názor, že posouzení dopadů musí zohlednit 
obavy, které zazněly v průběhu konzultací
a jež rovněž vyjádřila řada dalších 
zúčastněných stran, posoudit přínosy 
„elektronického průkazu“, vypracovat 
analýzu nákladů a výnosů, popsat jeho 
možné vlastnosti a vysvětlit, jak by byla 
zajištěna ochrana údajů a bezpečnost 
spotřebitelů;

Or. lt

Pozměňovací návrh 142
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Carlo Fidanza, Mario Mauro

Návrh usnesení
Bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá Komisi, aby před zavedením 
jakéhokoli průkazu předložila důkazy, 
které získá na základě řádného posouzení 
dopadů a jimiž doloží, že dobrovolný 
průkaz může některým odborníkům
a příslušným orgánům v postupu uznávání 
přinést přidanou hodnotu nad rámec té, 
kterou bude představovat posílený systém 
pro výměnu informací o vnitřním trhu; 
zastává názor, že posouzení dopadů musí 
zohlednit obavy, které zazněly v průběhu 
konzultací a jež rovněž vyjádřila řada 
dalších zúčastněných stran, posoudit 
přínosy „elektronického průkazu“, 
vypracovat analýzu nákladů a výnosů, 
popsat jeho možné vlastnosti a vysvětlit, 
jak by byla zajištěna ochrana údajů
a bezpečnost spotřebitelů;

25. vyzývá Komisi, aby před zavedením 
jakéhokoli průkazu předložila důkazy, 
které získá na základě řádného posouzení 
dopadů a jimiž doloží, že dobrovolný 
průkaz může některým odborníkům
a příslušným orgánům v postupu uznávání 
přinést přidanou hodnotu nad rámec té, 
kterou bude představovat posílený systém 
pro výměnu informací o vnitřním trhu; 
zastává názor, že posouzení dopadů musí 
zohlednit obavy, které zazněly v průběhu 
konzultací a jež rovněž vyjádřila řada 
dalších zúčastněných stran, posoudit 
přínosy „elektronického průkazu“, 
vypracovat analýzu nákladů a výnosů, 
popsat jeho možné vlastnosti a vysvětlit, 
jak by byla zajištěna ochrana a úplnost 
údajů a bezpečnost spotřebitelů, aniž je 
dotčeno dodržování zásady státu usazení;

Or. it

Pozměňovací návrh 143
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje, že součástí této směrnice 
by měla být i ochrana údajů v souladu se 
směrnicí 95/46/ES a že revize této 
směrnice by měly brát rovněž v úvahu 
dosavadní vývoj v ustanoveních týkajících 
se ochrany údajů; že by měly být
k dispozici aktuální kontaktní informace 
poskytované příslušným orgánem, který 
odpovídá za správu údajů, a rovněž i jasně 
formulované politiky týkající se 
uchovávání a používání údajů
o odbornících, jakož i pokyny pro opravu 
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chybných informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. je si vědom toho, že zavedení 
evropského profesního průkazu může být 
přínosem pro urychlení a zjednodušení 
postupu uznávání (jak je uvedeno v bodě 
odůvodnění 32 směrnice 2005/36/ES);
v tomto ohledu by mohl systém pro 
výměnu informací o vnitřním trhu 
usnadnit a významně urychlit spolupráci 
mezi vydávajícím členským státem (země, 
ze které pracovník odchází) a přijímajícím 
členským státem (země, v níž se hodlá 
usadit);

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. bere na vědomí, že jednání mezi EU
a Švýcarskem vedla k dohodě o změně 
přílohy III dohody o volném pohybu osob 
uzavřené mezi Evropským společenstvím
a jeho členskými státy na jedné straně
a Švýcarskou konfederací na straně 
druhé, a to v tom smyslu, že bude 
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zahrnovat směrnici 2005/36/ES; bere na 
vědomí, že podle této dohody bude 
prozatímním způsobem uplatňována 
většina ustanovení této směrnice, vyjma 
hlavy II, která na straně Švýcarska 
vyžaduje určitá přizpůsobení, a že 
rozhodnutí Rady týkající se výše uvedené 
dohody pozbude platnost, pokud 
Švýcarsko do 24 měsíců od přijetí tohoto 
rozhodnutí neoznámí, že dokončilo své 
interní postupy potřebné k provedení 
tohoto rozhodnutí; je připraven důkladně 
sledovat vývoj v této záležitosti;

Or. en


